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Especificações Técnicas 

Álcool: 21% 

Acidez Total: 8.90 g/l (ácido tartárico) 

pH: 3.48 

Baumé (20ºC): 3.4 

Açucares Redutores: 94,7 g/l 

Notas de Prova 

Visualmente, a sua cor ambar velho, com reflexos dourados e nuance 
dourado-esverdeado, e a lenta lágrima dourada, são quentes e convidativas, 
apelando a um momento de pausa e deleite dos sentidos. 
Denso e concentrado, esta frasqueira tem o típico bouquet dos Madeira 
velhos. Exuberante e extremamente complexo, o bouquet apresenta notas 
balsâmicas, de madeira de cedro, caramelo, especiaria, frutos secos torrados 
e avelã. 
O sabor é maravilhosamente rico e meio doce, vibrante e fresco. 
Extremamente concentrado e complexo, apresenta notas de especiaria e 
resina. O final é muito longo, fazendo dele um vinho de meditação. 
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GRAPE VARIETIES 
Bual 

PRODUCT DESCRIPTION 
Cossart Gordon’s Vintage Bual 1961 is a 

single harvest Madeira. This wine was aged 

for 43 years in seasoned American oak casks 

in the traditional ‘Canteiro’ system, whereby 

the casks were gradually transferred from the 

top floors of the lodge, where it is naturally 

warmer, to the middle floors and eventually to 

the ground floor where it is cooler. The wine 

was regularly racked and when it reached the 

desired stage of maturity it was bottled. 

Only 1,291 bottles of this wine were released. 

BOTTLING YEAR 
2004 

CASTAS 
Bual 

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O Cossart Gordon Vintage Bual 1961 é um 

Vinho da Madeira de um só ano. Envelheceu 

durante 43 anos (método de “canteiro”) nos 

quentes sótãos durante muitos meses. Este 

processo transmite ao vinho aromas e 

sabores únicos e dá-lhe uma grande 

longevidade. Após este aquecimento suave e 

natural, o vinho é envelhecido num local mais 

fresco por períodos de tempo variável.  

Apenas 1,291 garrafas deste vinho foram 

disponibilizadas para o mercado. 

ANO DE ENGARRAFAMENTO 
2004 

Specification 

Alcohol by Volume: 21% 

Total Acidity: 8.90 g/l (tartaric acid) 

pH: 3.48 

Baumé (20ºC): 3.4 

Reducing Sugar: 94,7 g/l 

Tasting Notes 
Clear, golden brown colour with a golden green nuance, slow teardrop. 
Characteristic Madeira bouquet, good intensity, complex with notes of wood 
and caramel, resins, toffee and spices (vanilla and curry) dried fruits and 
hazelnut. 
Medium sweet, concentrated, smooth, bodied, good balance, complex and 
long warm aftertaste with resins and wood. 
The aftertaste is long, making it a meditation wine. 
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